
Šiaulių r. Naisių mokyklos 2020/2021 m. m. 

PROJEKTAS ,,GYVENAMOSIOS APLINKOS TYRIMAI “ 

 

Data: Nuo 2020-06-01 iki 2020-06-04 

Trukmė 4 dienos 

Dalyviai 1, 2 - 4 klasių mokiniai, mokytojai, tėvai, kaimo bendruomenė. 

Tikslas    1. Skatinti mokinius domėtis savo gimtojo krašto, gyvenamosios vietos istorija, tradicijomis, puoselėti ir saugoti savo 

aplinką; 

   2. Sudaryti sąlygas mokiniams individualiai ir grupėse dalyvauti dalykiniuose tyrimuose, atlikti numatytas užduotis, analizuoti 

rezultatus ir mokytis juos susisteminus, pristatyti; 

   3. Sudaryti sąlygas mokiniams išsakyti savo nuomonę, organizuoti kūrybines veiklas, per kurias mokinių sukurti darbai 

skatintų pasididžiavimą ir meilę savo gimtajam kraštui, savo gyvenamajai vietovei. 

Bendrosios 

kompetencijos 

1.Mokėjimo mokytis:  

 mokosi pasitikėdamas savo jėgomis, supranta savo mokymosi prasmę; 
  išsikelia realius mokymosi tikslus ir uždavinius, numato sėkmės kriterijus;  
 padedamas planuoja mokymosi laiką sudėtingoms užduotims atlikti;  
 padedamas išbando nurodytas mokymosi strategijas. 

2. Asmeninė:  

 pažįsta save ir remiasi stipriosiomis savybėmis; atsižvelgdamas į situaciją įvertina savo jėgas;  
 siekia numatytų tikslų. 

3. Komunikavimo: 

 randa reikalingos informacijos ir ją atsirenka;  
 naudoja įvairias priemones ir būdus informacijai perteikti; 
  atsižvelgia į temą, tikslą, adresatą ir situaciją;  
 drąsiai išsako ir pagrindžia savo požiūrį nepažeisdamas savo ir kitų orumo. 

3. Iniciatyvumo ir kūrybingumo:  

 kūrybiškai mąsto, drąsiai kelia idėjas;  
 atsirenka idėjas pagal sutartus kriterijus;  
 imasi iniciatyvos idėjoms įgyvendinti;  
 aktyviai ir kūrybiškai veikia, įtraukia kitus. 

4. Socialinė:  

 gerbia kitų teises, atsakingai atlieka pareigas;  
 pozityviai bendrauja su jaunesniais ir vyresniais už save žmonėmis; 
  ieško pagalbos ir noriai ją priima, padeda kitiems. 

 

Rezultatų Mokinių grupių ir/ar klasių darbų pristatymas vykdomas 1-2, 4 klasių mokinių ir mokytojų video konferencijose (naudojant 



pristatymas ir 

apibendrinimas 

Zoom platformą) 2020 m. birželio 1-4 dienomis.  

Įvertinimas Už dalyvavimą ir pristatymą mokinius vertina dalyko mokytojas.  

Integravimas Visi pradinio ugdymo programos dalykai integruojami su informacinėmis technologijomis. 

  Projekto etapai Pasirengimas:  

 

Projekto tikslų ir uždavinių formulavimas, veiklų numatymas. Organizuojami idėjų kūrimo pasitarimai. 

 

Planavimas 

Veiklų planavimas: 

 renginių, laiko, atsakomybių, sklaidos numatymas. 
 Mokyklos bendruomenės supažindinimas su planais:  

 mokytojų, klasių vadovų – per mokytojų tarybos posėdį (PROT NR. DATA); 
  1–4 klasių mokinių – per klasės valandėlių metu (atsakingi klasių vadovai);  
 stendai, mokyklos bendruomenę informuojantys apie projekto veiklą (Visuotiname tėvų susirinkime, 2020-05-

28 d.). 

Vykdymas Mokytojas/vadovas Dalykas Tema/Pavadinimas Klasė Mokiniai/Dalyviai 

L. Vaitiekūnienė Lietuvių kalba  

(7 val.) 

1. Kas yra gimtinė? 

2. Keliautojas. 

3. Mano kaimas. Kuo jis ypatingas. 

Pasivaikščiojimas po savo kaimą, gyvenvietę, 

pasižvalgyti į skulptūras ar lentelių užrašus ir 

sužinoti įdomių istorijų. Remdamiesi 3-4 

konkrečiais pavyzdžiais, pristatykite Naisių 

(Beinoraičių) aplinkos įdomybes. 

1 kl.  

  L. Vaitiekūnienė Matematika 

(3val.) 

Mokausi skaičiuoti iki 100. 

Atpažinti geometrines figūros. 

Pasivaikščiojant po Naisių (Beinoraičių ) 

apylinkes suskaičiuoti skulptūras. 

 

1 kl.  

  L. Vaitiekūnienė Pasaulio paž. 

(2 val.) 

Į žydinčias pievas.  

Rūpinamės gėlėmis. 

1 kl.  



  L.Vaitiekūnienė Dailė ir 

technologijos 

(1 val.) 

Spalvinė raiška. Kūrybiniai darbai. 

Vaizduoju gamtą. 

 

¼ kl.  

  L. Vaitiekūnienė Muzika 

(3 val.) 

Lietuvių liaudies instrumentai. 

Lietuvių tarmės. 

Lietuvių liaudies darbo dainos. 

 

1-2,      

4 kl. 

 

  D. Lukošaitienė Matematika 

(4 val.) 

Paros laikas. 

Simetrija. 

Geometrinės figūros. 

Prisimins laikrodžio rodomą laiką  iki 

vidurdienio ir po vidurdienio. 

Domėsis, kokiu paros laiku pateka ir 

leidžiasi  saulė, kurią valandą rodo 

laikrodis, užrašys. Apskaičiuos laiką nuo 

saulėtekio iki saulėlydžio. 

Domėsis savo apylinkėse esančiais 

vandens telkiniais, skaičiuos esančius 

objektus , paukščius, vabzdžius, sudarys 

reiškinius, apskaičiuos. 

Ieškos daiktų, panašių į stačiakampį, kubą, 

skritulį. Juos nubraižys. 

Aplinkoje ieškos simetrijos pavyzdžių. 

  

  D. Lukošaitienė 

 

Dailė technologijos 

(1 val.) 

Grafinė raiška. 

Drugelis. Linijų kalba, simetrijos ašis 

mokinių piešinyje. Stebės gamtoje 

skraidančius drugelius. Pasirinks piešimo 

priemones, linijų, dėmių raštais papuoš 

drugelį. 

 

  

  D. Lukošaitienė Pasaulio pažinimas  

(1 pam.) 

Integruota su matematikos pamoka. Vandens 

telkinio gyvenimas. 

Stebės augalus, gyvūnus užsirašys jų 

pavadinimus (nufotografuos). Sugrupuos : 

vandens gyventojai, sausumos gyventojai. 

  



 

  D. Lukošaitienė Lietuvių kalba          

(6 val.) 

Mano gyvenamoji aplinka. 

Kiek aš paaugau? 

Tyrinėju. 

Domėsis savo gyvenamąja aplinka. Ką 

galėtų papasakoti savo draugui , kokias 

įdomias vietas būtų galima aplankyti. 

Domėsis užrašais, esančiais gyvenamojoje 

aplinkoje. 

Nusifotografuos ar užsirašys, perskaitys 

draugams. 

Apmąstys, ką įdomaus atrado savo 

gyvenamojoje aplinkoje. 

 

 

 

 

   D. Lukošaitienė Fizinis ugdymas     

(3 val.) 

Lavinti greitumą, šoklumą. 

Pokalbis „Kaip saugiai praleisti vasaros 

atostogas“. 

Išmatuoti atstumą iki pasirinkto objekto, 

bėgti pasirinkta sparta iki vandens telkinio, 

pažiūrėti, kiek minučių užtruko. Prisiminti 

saugaus elgesio taisykles prie vandens 

telkinių, gamtoje. Pakalbėti apie žaidimų 

naudą gryname ore. 

  

 

  

R. Kazlauskienė 

 

R. Kazlauskienė 

 

R. Kazlauskienė 

Lietuvių kalba          

(6 val.) 

Mano krašto įžymūs žmonės. Pristatyti 

pasirinktą asmenybę. 

4 kl.  
 

  Pasaulio pažinimas         

(2 val.) 

Gyvenamosios vietovės muziejai. 

Pasirinkto muziejaus pristatymas. 

4 kl.  
 

Matematika       

(4 val.) 

Perimetras. Pasirinkto objekto ( muziejaus 

) perimetro apskaičiavimas. ( žingsniais ) 

4 kl.  

 

  

R. Kazlauskienė 

 

 

R. Kazlauskienė 

Tikyba          

(2 val.) 

Šeima - tai buvimas drauge. Religinės 

šventės mano šeimoje. Pristatyti kokias 

religines šventes ir kaip švenčiamos. 

1 kl.      

2 kl. 

4 kl. 

 

 

Fizinis ugdymas    

(3 val.) 

Mano žingsniai. Pasirinkti maršrutą ir 

suskaičiuoti savo žingsnius. 

 1 kl.,        

4 kl. 

 

 

 

 


